
 تسوِ تؼالی

  25/6/97ضطٍع ًيوسال:    96- 97   اٍل   ًيوسال     اضضس هطالثت ّاي ٍيػُ   زٍم تطًاهِ واضآهَظي زاًطجَياى  تطم 
 

اساهی  

 زاًطجَياى  

 ّط گطٍُ 

   اٍل گطٍُ 

  ٍاحس واضاهَظي   3ٍ  ٍاحس هطتی 2

 یطااو

 یسیفرخ پور تثر

 یعالو یذهزت

 

 پور نفاطوه قرتا
 

 ه فرزانه یذس

 حسینی

هلک  یفسرانه صفر

 ییکال

 هفته 

1-4 

      یکطنثه  –ضنثه 
 جطاحی للة تاظ جطاحی للة تاظ جطاحی للة تاظ جطاحی للة تاظ جطاحی للة تاظ  سه ضنثه-دوضنثه 

      پنج ضنثه –چهارضنثه 
 هفته 

5-8 

      یکطنثه –ضنثه 

 عفونی / روهاتولوشی عفونی / روهاتولوشی احی هغس و اعصاب جر نورولوشی  سه ضنثه -دوضنثه 
     داخلی گوارش فارهاکولوشی پنج ضنثه –چهارضنثه 

 هفته 

9-12 

      یکطثنه –ضنثه 

 ارتوپذی زناى  جراحی زناى  عفونی  نورولوشی   سه ضنثه -دوضنثه 
     داخلی گوارش فارهاکولوشی پنج ضنثه –چهارضنثه 

 هفته 

13-16 

      یکطنثه –ضنثه 
 انکولوشی وسوختگی انکولوشی وسوختگی انکولوشی وسوختگی انکولوشی وسوختگی  سه ضنثه-دوضنثه 

     داخلی گوارش فارهاکولوشی پنج ضنثه –چهارضنثه  

 ض هی تاضس اش 5تَجِ: هحل واضاهَظي جطاحی للة تاظ تيواضستاى اهيط الوَهٌيي وطزوَي ٍ اًىَلَغي ٍ سَذتگی هطوع 

 

 

 

 



 تسوِ تؼالی

  25/6/97ضطٍع ًيوسال:    96- 97   اٍل   ًيوسال     اضضس هطالثت ّاي ٍيػُ   زٍم تطًاهِ واضآهَظي زاًطجَياى  تطم 
 

اساهی  

 زاًطجَياى  

 ّط گطٍُ 

    زٍم گطٍُ 

  ٍاجس  0.5 ٍاحس واضاهَظي  2ٍ  ٍاحس هطتی 2

 کر یرُهٌ -1
@@@@ 

 زّرا طبرسا -2
@@@@ 

 یکتاج  یهْد -3
@@@@ 

  یٌیحس یتراه -4

 
 یریاه یزّرُ برزگر-5

 

 هفته 

1-4 

      یکطنثه  –ضنثه 
جراحی هغس و  نورولوشی  سه ضنثه-دوضنثه 

 اعصاب
 نورولوشی  عفونی  (2قلة  ) 

      پنج ضنثه –چهارضنثه 
 هفته 

5-8 

      یکطنثه –ضنثه 

 جطاحی للة تاظ جطاحی للة تاظ جطاحی للة تاظ احی للة تاظجط جطاحی للة تاظ سه ضنثه -دوضنثه 
      پنج ضنثه –چهارضنثه 

 هفته 

9-12 

      یکطثنه –ضنثه 

 اًىَلَغي ٍسَذتگی اًىَلَغي ٍسَذتگی اًىَلَغي ٍسَذتگی اًىَلَغي ٍسَذتگی اًىَلَغي ٍسَذتگی سه ضنثه -دوضنثه 
      پنج ضنثه –چهارضنثه 

 هفته 

13-16 

      یکطنثه –ضنثه 
جراحی هغس و  عفونی  سه ضنثه-دوضنثه 

 اعصاب
 عفونی   ارولوشی  

داخلی روهاتولوشی     پنج ضنثه –چهارضنثه  

 ) فارهاکولوشی (
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